
REF. VAL2050

315.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Sant Francesc, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Sant Francesc »  46003

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

91m²
Plànol

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Apartament amb qualitats de luxe situat al centre de
València, a prop de l&#39;ajuntament, l&#39;estació de
tren i de correus.

En una de les zones més cèntriques de València, situat en un carrer de vianants
coneguda per ser una de les artèries del centre, trobem aquest encantador
apartament, on s'han cuidat al màxim tots els detalls per aportar la màxima
comoditat al nou propietari. En una finca que compta amb una restauració integral,
trobem un vestíbul totalment renovat que ens dóna accés a un exclusiu edifici situat
a escassos 100 metres de l'ajuntament.

La porta de seguretat ens dóna accés a un habitatge que destaca per la qualitat i la
calidesa dels seus detalls, com el seu sòl de fusta natural. La seva fusteria metàl·lica
d'elevada qualitat ens aïlla del trànsit de vianants del carrer, tant en el seu saló-
menjador com en el seu dormitori principal (que compta amb bany propi) que reben
llum natural directament del carrer. Un curt passadís ens permet accedir als dos
dormitoris restants, tots dos amb armaris encastats i fusteria lacada en blanc. Un
bany amb hidromassatge i inodor suspès dóna servei als dos quarts, i, finalment,
accedim a una funcional cuina de línies modernes i colors clars.

Si voleu viure al centre de València amb totes les comoditats i grans acabats, no ho
dubti, aquesta és la seva vivenda.

lucasfox.cat/go/val2050

Ascensor, Parquet, Llum natural,
Terrassa comunitària, Sistema domòtic,
Safareig, Renovat, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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